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ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ВИБОРУ ФОРМ ОПЛАТИ 

ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНОЇ 

СПРАВИ  

 

В масштабах національної економіки важливою складовою забезпечення 

соціально-економічного розвитку є ефективна організація оплати праці 

фахівців невиробничої сфери, до якої належить і туристично-готельне 

господарство. Хоча працівники туристично-готельних підприємств виконують 

непродуктивні функції, їх праця має суспільно-необхідний характер і 

приносить користь. Ця праця сприяє відновленню робочої сили, забезпечуючи 

тим самим безперервність процесу суспільного відтворення. Таким чином, 

праця персоналу готельних підприємств хоча й не бере участі безпосередньо в 

матеріальному виробництві, однак сприяє його здійсненню й утворенню 

національного доходу країни. Отже, аналіз факторів, що впливають на 

ефективність механізму оплати праці, є важливим завданням сучасного 

наукового пошуку. Проведене дослідження має на меті виявити залежність між 

ефективним фондом оплати праці та посадовими функціями персоналу у розрізі 

служб та підрозділів туристично-готельних підприємств. Об’єктом дослідження 

є організаційно-економічний механізм використання трудових ресурсів 

туристично-готельних підприємств та формування ефективного фонду оплати 

праці.   



Специфіка праці колективів готельних підприємств полягає в тому, що 

результатом праці є не продукт, а послуга. Використовуючи у своїй виробничо-

експлуатаційній діяльності продукти матеріального виробництва, працівники 

створюють і реалізують готельні послуги. Невипадково у багатьох країнах, що 

спеціалізуються на розвитку туризму, значна частина національного доходу 

створюється саме в туризмі й, зокрема, у готельному господарстві. 

На сьогоднішній день в Україні існує суттєва конкуренція у сфері 

готельного господарства (рис. 1), саме тому для забезпечення 

конкурентоздатності готельних послуг необхідним є обґрунтований вибір форм 

оплати праці персоналу, що дозволяє одночасно мінімізувати витрати 

підприємства та сприяти підвищенню якості послуг, які надаються 

працівниками різних підрозділів готельного підприємства. 

 

      

Рис.1 Загрузка номерного фонду в готелі (побудовано на основі [3]) 

 

Праця персоналу готельних підприємств характеризується безперервним 

графіком роботи, нерівномірністю навантаження впродовж року, місяця, тижня 

й навіть доби. Чисельність обслуговуючого персоналу залежить не від обсягу 

послуг, що надаються, а від місткості готелів. Крім того, працівники готелів, у 

своїй більшості, виконують роботу, пов'язану з постійною розумовою напругою 

та значним фізичним навантаженням. 
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Процес обслуговування потребує особливої чіткості та високої організації, 

здатних забезпечити максимальні зручності для проживаючих і високий рівень 

культури обслуговування. Вирішення цього завдання тісно пов'язано із 

впровадженням досягнень науково-технічного прогресу, нових  форм 

організації праці, що дозволить перейти до світових стандартів якості 

обслуговування туристів. Нерівномірність інтенсивності туристичних потоків у 

часі призводить в одних випадках до неминучих простоїв працівників, в інших 

— до надзвичайної напруги їх праці, що негативно позначається на 

ефективності використання трудових ресурсів [2]. 

Важливим показником, що характеризує ефективність використання 

трудових ресурсів у готельному господарстві є продуктивність праці. Рівень 

продуктивності праці в готелях залежить від обсягу реалізованих послуг та їх 

структури; розмаїття асортименту; рівня механізації праці та ін. 

Продуктивність праці підвищується за рахунок інтенсивних факторів, 

запровадження механізації ручної праці, суміщення професій, скорочення втрат 

робочого часу, підвищення кваліфікації та професійного рівня фахівців 

готельного господарства, вдосконалення окремих операцій та виробничо-

експлуатаційних процесів у цілому, підвищення матеріальної зацікавленості у 

результатах праці, вивчення та впровадження передового досвіду. 

Як засвідчує практика, найпростішою схемою управління в стандартних 

мотелях є, наприклад [1], наступна: директору безпосередньо підпорядковані 

робітники служби прийому та фінансів, начальник господарської служби, 

якому підпорядковані покоївки і портьє. У висококласних готелях число 

ступенів управління збільшується: генеральний директор, наприклад, може 

мати заступників по номерному фонду, з харчування та адміністративним 

службам. Основними формами оплати, що застосовуються в готельному 

господарстві, є погодинна та відрядна.  

З метою підвищення продуктивності та ефективності праці можливо 

запропонувати нарахування премій працівникам з урахуванням факторів в 

залежності від функцій підрозділу (рис. 2). 



         Рис.1 Декомпозиція системи факторів, що враховуються системою менеджменту готельного підприємства при 

нарахуванні премії працівникам готелю. 

Підрозділ Функції підрозділу Форма зарплати Фактори, що впливають на розмір премії 

Управління 
номерним 

фондом 

бронювання номерів; приймання туристів, їх реєстрація 

та розміщення у номерах; обслуговування у номерах; 

підтримка належного санітарно-гігієнічного стану 

номерів; підтримка належного рівня комфорту в 

житлових приміщеннях 

Погодинно-

преміальна 

швидкість приймання гостей та їх поселення; ввічливе 

спілкування з гостями; дотримання правил внутрішнього 

розпорядку; прихід своєчасно на роботу; понаднормовий час 

роботи; виконання плану бронювання номерів; виконання 

обов’язків, які не входять до основних; вивчення двох та 

більше іноземних мов 

Адміні-

стративний 

планування, організація, координування всієї діяльності 

готелю, організація управління всіма підрозділами; 

фінансові та кадрові питання; контроль за дотриманням 

правил з охорони праці, техніки безпеки. 

Погодинно-

преміальна 

понаднормовий час роботи; дотримання правил 

внутрішнього розпорядку; виконання плану роботи; 

виконання обов’язків, які не входять до основних 

Комер-

ційний 

забезпечення матеріально-технічними і виробничими 

ресурсами; пошук постачальників; налагодження 

партнерських відносин з вітчизняними і зарубіжними  

постачальниками 

Погодинно-

преміальна 

укладання контрактів постачання на більш вигідних умовах; 

оптимізація логістики постачання; дотримання правил 

внутрішнього розпорядку; володіння іноземними мовами 

Інженерний 

забезпечення функціонування систем кондиціонування 

та теплопостачання, санітарно-технічного обладнання, 

електротехнічних засобів, служб ремонту та 

будівництва, систем телебачення та зв'язку 

Відрядно-

преміальна 

швидкість виконання ремонту та обслуговування; робота у 

позаурочний час; висока кваліфікація, мінімізація витрат на 

ремонт та обслуговування, уникнення конфліктних ситуацій 

Громад-

ського 

харчування 

обслуговування гостей в ресторанах, кафе, барах 

готелю; організація і обслуговування корпоративних 

заходів, презентацій 

Погодинно-

преміальна 

швидкість обслуговування гостей; обслуговування гостей у 

номерах; самостійне вирішення конфліктних ситуацій; 

робота у позаурочний час; володіння іноземними мовами 

Допоміж-

ний 

послуги пральні, прибирання приміщень, послуги 

складу 

Відрядно-

преміальна 

якість та швидкість виконання роботи; робота у позаурочний 

час; мінімізація витрат на матеріали 

 

Додатковий 
послуги перукарні, басейну, сауни, солярію, анімації та 

спортивних тренувань, тощо 

Відрядно-

преміальна 

якість та швидкість виконання роботи; робота у позаурочний 

час; ненав’язливе спонукання гостей скористатися 

додатковими службами готелю; володіння іноземними 

мовами 

 



Зростання продуктивності праці в готельному господарстві як 

специфічній галузі діяльності, що обслуговує туристів, поєднується не тільки 

з інтересами цієї галузі, але й з інтересами суспільства. Цим пояснюється 

об'єктивна необхідність оцінювати результативність праці персоналу 

готельних підприємств не тільки за обсягом реалізованих послуг на одного 

працівника, але й за іншими критеріями: витратами часу та коштів туристів 

на отримання послуг, рівнем готельного обслуговування, якістю наданих 

основних і додаткових послуг. Тому, результативність трудових затрат у 

готельному господарстві необхідно оцінювати не тільки за рівнем 

продуктивності, але й за їх ефективністю. На відміну від продуктивності, 

ефективність характеризує процес формування суспільно-необхідних затрат 

праці, пов'язаних з кінцевим результатом - задоволенням потреб туристів. 

Ефективність праці персоналу готелів включає в себе оцінку результатів 

затрат праці, що відображає підвищення продуктивності праці, економію 

часу туристів, високу культуру та якість готельних послуг, скорочення 

витрат споживання. Використання запропонованих факторів в системі 

управління персоналом готелю надає підґрунтя для зростання мотивації 

персоналу, підвищення продуктивності та ефективності праці у сфері 

туристично-готельних послуг 
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